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Çözüm
Halihazırda gelişmiş analitik araçları 
kullanmakta olan Türkiye Finans, mevcut 

erken uyarı sistemini yapay zeka destekli modeller 
ve makroekonomik modeller ile iyileştirme kararı 
almıştır. Experian firmasının analitik kapasitesi,  makine 
öğrenmesi ve erken uyarı sistemleri konusundaki bilgi 
birikimine güvenen Banka, konuya çözüm bulmak üzere 
Experian firması ile iş ortaklığı yapmıştır. 

Güncellenen sistem, 2020’de küresel Covid-19 salgınının 
zirvede olduğu Mayıs ayında devreye alınmıştır. İlk gelen 
sonuçlar, salgına rağmen tüm beklentilerin ve performans 
göstergelerinin karşılandığını göstermiştir. Devreye 
alımın böyle zor bir döneme denk gelmesi, banka için 
de riski yüksek müşterilerini yakından izleyerek daha iyi 
yönetmek için iyi bir fırsat sunmuştur. 

Yeni model ve stratejiler sonucunda yüksek risk 
grubundaki müşterilerin, Banka portföyünde oldukça 
düşük bir paya sahip olduğu görülmüş, az sayıdaki bir 
müşteri grubuna yardımcı olabilmek için erken adımlar 
atılmasıyla  gecikmeye düşme oranları azalmış ve  
müşteri memnuniyeti korunmuştur.

Proje Detayı
Merkezi İstanbul’da bulunan ve çok geniş 
bir ürün ağı bulunan Türkiye Finans Katılım 

Bankası; bireysel, ticari her büyüklükte müşteriye hizmet 
sağlamaktadır. 1991 yılından bu yana faaliyet göstermekte 
olan Banka’nın halihazırda 3.700’ü aşkın çalışanı 
bulunmaktadır.

Finansman sağlayan bir kurum olarak sorumluluklarının 
bilincinde olan Banka, bu kapsamda müşterilerin içinde 
bulunduğu mali sıkıntıları ve cari nakit akışı sorunlarını 
erken uyarı mekanizmaları ile tespit etmeyi, müşterilerini 
koruyarak ödemelerinde gecikmeye düşmelerini önlemek 
için pek çok çözümü değerlendirmiştir.

Banka, bu konuda analitik kabiliyetleri, bilgi birikimi ve 
sektör tecrübesini de dikkate alarak Experian firması 
ile çalışmaya karar vermiştir. Tüm kredi segmentleri 
için otomatik erken uyarı stratejileri ve yeni modeller 
geliştirilmiş, diğer yandan da içerik ve zamanlama 
bakımından önemli olan makroekonomik model 
güncellemeleri yapılmıştır.

Türkiye Finans mevcut “Erken Uyarı Sistemini” tüm müşteri segmentleri için yapay zeka tabanlı modeller ile geliştirmiş, 
ek olarak içerik ve zamanlama bakımından önemli olan makroekonomik model güncellemelerini de yapmıştır. Mayıs 
ayı itibariyle Erken Uyarı Sistemini yenileyen Banka, 2020’nin ilk dokuz ayında gecikmede olan hesaplarda yüzde 38 
oranında azalış sağlamıştır.
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Sonuçlar
• Riski gerçekleşecek müşterileri önceden 
tahmin etmeye yarayan analitik modeller 

geliştirilmiştir. Bu modellerde tahmin gücünü azami 
seviyeye çıkarmak için makine öğrenmesi algoritmaları 
kullanılmıştır. Yeni modeller Gini kriterinde oldukça 
yüksek performans göstermiştir. Gini rakamı bireysel 
müşterilerde %80’i, kurumsal müşterilerde ise %60’ı 
aşmıştır. 

• Daha derinlikli stratejik öngörüler elde edebilmek için, 
makroekonomik modeller de geliştirilerek davranışsal 
modellere entegre edilmiştir.

• Modelin izlenmesi ve yeniden geliştirilmesi otomatik 
hale getirilerek, ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçların 
önceden karşılanması amaçlanmıştır. İleride 
geliştirilecek modellerde ve raporlamalarda kullanılmak 
üzere, proje kapsamında kapsamlı risk veri kümeleri 
oluşturulmuştur. 

• Bir yandan da, mevcut dahili ve harici kaynaklardan 
azami analitik öngörüyü elde edebilmek için kapsamlı 
bir veri çekme ve doğrulama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışma mevcut hali itibarıyla ileride yapılacak 
analitik çalışmalar ve önemli projeler için bir temel 
teşkil etmiştir.

• Yeni sistemin ekran kullanımı hakkında danışmanlık 
da verilmiştir. Bu bağlamda hem yeni modelin 
gereksinimleri hem de kullanıcı deneyimini optimize 
etmek için gereken hususlar aktarılmıştır.

• Strateji yönetimi programı kapsamında, manuel ve 
otomatik eylemlerden oluşan bir eylem seti tasarlanmış 
ve bu set mevcut arka ofis süreçlerine ve ilgili ekranlara 
entegre edilmiştir.

• Sistem performansının ve önemli performans 
göstergelerinin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi için, 
operasyonel ve stratejik rapor şablonları gözden 
geçirilmiş ve güncellenmiştir.

Sadece Türkiye Finans için değil, tüm bankacılık 
sektörü için öncü bir adım olan projeyi başarıyla 
tamamlayarak hayata geçirdiklerini belirten Türkiye 
Finans Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Mert, 

“Proje ile artık müşterilerimizi erken 
aşamalarda ve daha doğru analiz 
edebiliyoruz. Bunun sonucunda da, 
müşterilerin genel durumunu gözden 
geçiriyor, anlıyor ve finansal veya 
operasyonel herhangi bir bozulmayı 
önlemek için gereken eylemler 
konusunda onlara danışmanlık 
sağlıyoruz. Bu nedenle hem 
müşterilerimiz hem de Bankamız için 
fayda sağlıyoruz”

değerlendirmesinde bulundu. 


